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Zmluva o poskytnutí služieb  
 (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník)  

Článok I 

Zmluvné strany 
Poskytovateľ: 

obchodné meno:    
sídlo:      
v zastúpení:    
IČO:      
DIČ:     
IČ DPH:    
bankové spojenie:    
číslo účtu:    
 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo 
52406/L.  

 

Ďalej len „poskytovateľ“ 

Objednávateľ:   

Názov organizácie: Obec Radôstka   
Sídlo: Radôstka č. 51, 023 04   
V zastúpení: Jaroslav Fekula, starosta obce   
IČO: 00314226   
DIČ: 2020553205   
Bankové spojenie:         

Ďalej len „objednávateľ“ 

Článok II 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb „Poradenstvo  v oblasti  ekonomickej  udržateľnosti  

vrátane  štúdie  uskutočniteľnosti“ v rámci projektu s názvom „Zvýšenie povedomia 
a informovanosti o turistických lokalitách a zaujím avostiach v  obci Radôstka“, 
ktorý bude predložený v rámci Programu rozvoja vidieka, z výzvy číslo 14/PRV/2015, pre opatrenie:  
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie:  7.5  –  Podpora  na  
investície  do  rekreačnej  infraštruktúry,  turistických informácií  a  do  turistickej  infraštruktúry  
malých  rozmerov  na verejné využitie. 
 

Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady k poskytnutiu služieb a poskytovateľ sa zaväzuje služby 
vykonať podľa podmienok určených Programom rozvoja vidieka na roky 2014-2020. 

Článok III 

Cena za predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany dohodli ceny služieb nasledovne: 

a) Poradenstvo  v oblasti  ekonomickej  udržateľnosti  vrátane  štúdie  uskutočniteľnosti 

predstavuje sumu  .................................. Eur. 
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2.    Poskytovateľ je/nie je platcom DPH.  

Článok IV 

Termín poskytnutia služby a platobné podmienky  

1. Obdobie zabezpečenia služieb je nasledovné:  

a) Od podpisu zmluvy do 06.04.2016. 

b) Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, písm. a) tejto zmluvy je splatná v dvoch častiach 

nasledovne: 

I. Prvá splátka po poskytnutí služieb v sume 600 Eur, na základe vystavenej faktúry zo strany 

poskytovateľa  po odovzdaní projektu objednávateľom vyhlasovateľovi výzvy. 

II. Druhá splátka vo výške ......... Eur v prípade schválenia projektovej žiadosti. 

Faktúry budú vystavené zo strany poskytovateľa vždy so splatnosťou 15 dní.  

Článok V 

Zánik zmluvy 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

a) Skončením doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená a úhradou ceny za predmet zmluvy, 

b) Písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho 

poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 

zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno vyhotovenie 

a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si 

vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

Radôstka, dňa ..............     Žilina, dňa .............. 

 

 

 

 ........................................ ........................................ 

 za objednávateľa za poskytovateľa  


